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               R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

                        BRAŞOV 

 

                               PROCES-VERBAL 

încheiat în şedinţa ordinară  a  Consiliului Local Braşov 

din  data  de 31 octombrie 2016 
 

         Şedinţa ord inară  a  Consiliulu i Local a l Municipiu lu i Braşov a fost  

convocată pentru data de 31  octombrie 2016, orele 15,  în sa la de şed inţe a  

Consiliu lu i Local,  din  B-dul Eroilor  nr .  8 , anunţul de şed inţă  f iind  postat pe  

site-ul inst itu ţ iei şi  publicat  în ziarul “Transilvania Expres” ,  Monitorul Expres  

şi Bună  Ziua Braşov, în  data de 26 octombrie 2016. 

 Locţ i itorul –  Secretarului Munic ipiului  Braşov -  d-na Dicu Maria  face  

prezenţa,  d in totalu l de 27  de consilieri su nt prezenţ i 23 .  Absentează d -ra 

Crivineanu Alexandra –  Ioana (absent motivat) ,  dl.  Bunghiuz Marius -  Ş tefan 

(absent motivat) ,  dl.  Popa Răzvan şi dl.  St roe Ioan.   

          Precizează că şedinţa este statutară  şi se pot lua hotărâri va lab ile.   

          La şedinţă  part icipă  domnul Primar  George Scripcaru,  domnul Viceprimar  

Mihai Costel ş i domnul Viceprimar Barabas Lasz lo.  

* 

INTERPELĂRI 

Domnul consilier Ungar Arnold  intră  în sub iectu l propriu-zis : la una  

dintre şed inţe le precedente dl.  Primar a spus că se confruntă cu  o acu tă lipsă de  

personal în aparatul propriu ş i a  p recizat dânsu l anumite  cauze.  Domnul 

consilier  apreciază că  se  pot lua măsu ri pentru a st imula func ţ ionarii  pub lic i să  

act iveze în aparatul propriu  al Primaru lui Munic ip iului Braşov. Ş i un exemplu ar  

fi punerea în aplicare a programului int itu lat „construcţ ia de locuinţe” de  

serviciu,  program aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.  719, publicată  î n  

Monitorul Ofic ial nr .  786 din 6.10.2016. Obiectul aceste i intrerpelăr i este  

solic itarea ca dl.  Primar să supună  spre ap robare de urgenţă  Consiliului Loca l 

măsurile pe care le consideră  necesare pentru a pune în practică această  

Hotărâre de Guvern care este în favoarea funcţ ionar ilo r pub lic i (care şt im ce  

sa lar ii de mizerie au majoritatea) şi totodată  ar  f i şi un fapt bun pentru că de  
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aceste locuinţe de servic iu,  după  cum spune Hotărârea de Guvern,  pot beneficia  

şi anga jaţ i i a lte i inst itu ţ i i pub lice centrale şi locale,  ca de exemplu cei care  

luptă împotriva corup ţ iei şi pe care dl.  Primar îi cunoaşte din ce în ce mai bine.   

Domnul consilier Macedonschi Cristian  are o interpe lare refer itoare la  

lucrăr ile de pe Sf.  Ioan.  A avut o  interpelare ş i acum o lună,  la şedinţă,  la care a  

primit un răspuns cu care nu  poate fi de acord (presa o să- l p rimească prin e-

mail)  prin care se invoca o  Autorizaţ ie de Construc ţie nr .  953 din 2015, pentru  

reabilitarea re ţelei de iluminat pub lic.  Domnul consilier prec izează  că în toată  

presa scr ie  că  aco lo  se face o schimbare a dest inaţ ie i,  va f i  o  piaţetă .  De aceea,  

doreşte să  clar if ice aceste probleme ş i să  i se transmită cât se poate de repede 

Cert if icatu l de Urbanism care a stat la baza emiterii Autoriza ţ ie i de Construcţ ie  

nr .  953 din data de 25 .11.2015. Domnul consilier  face referire ş i  la Autoriza ţ i i le  

cu nr.  151 şi 904 din 2015  şi do reşte să  primească Cert ificatele de Urbanism 

care au s tat la baza une i documentaţ i i  pentru  transfo rmarea parcaju lui în p iaţetă ,  

denumirea invest i ţ ie i ş i natu ra lucrăr ilor  ce se efectuează  în spaţ iul public ma i 

sus menţ ionat,  studiul de fundamentare a schimbăr ii  dest ina ţ iei de parcaj în  

piaţetă ,  planul urbanist ic de detaliu prin care se fundamentează  so lu ţ ia de  

amenajare a pia ţetei vizat de CZNI, documenta ţ ia tehnică  DTAC vizată spre  

neschimbare,  anexată  autoriza ţ iei mai sus amint ite,  incluzând toate piesele  

scrise ş i desenate ale p ro iecte lor în toate specialităţ i le,  avizele ob ţ inute precum 

şi stud iile de fundamentare avu te în vedere la e laborarea proiectelor.  Doreşte: 

devizul invest i ţ iei în curs de realizare de pe Sf.  Ioan;  H.C.L. privind aprobarea 

şi bugetarea investiţ ie i mai sus-menţ ionate;  prezentarea conţ inutu lui ş i a  

procedurii de se lecţ ie pentru proiectul de amenajare med ievală despre care s-a  

făcut refer ire în presa locală ,  evaluarea stăr ii reţele lor edilitare din zona  

respect ivă,  din punct de vedere al depăşir ii du ratei de exploatare,  notele de  

necesitate privind înlocu irea ş i modificarea acesto ra,  eventuala au to rizaţ ie de 

construire pentru categoriile de lucrăr i ce nu sunt cuprinse în Auto rizaţ ia de  

Construire 953 din 25.11.2015, care totu şi s-au execu tat sau sunt în curs de  

execu ţ ie,  în teren împreună cu întreaga documentaţ ie tehnică aferentă vizată  

spre neschimbare,  avizele  ob ţ inute ş i stud iile de fundamentare avute în vedere,  

raportul consultăr ii popula ţ ie i privind schimbăr ile de dest inaţ ie a domeniulu i 

public ş i de trafic rutier şi pieto nal conform dispoziţ iei Legii nr .  52 din 2003 

privind transparenţa deciziona lă în administraţ ia publică .   
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Domnul consilier Macedonschi fo rmulează  şi a doua interpelare…  cu  

privire  la membri (prezenţ i în  sa la de consiliu) ai Teatrulu i Dramat ic „Sică  

Alexandrescu”,  care ar do ri să ia cuvântul,  să   exp lice situa ţ ia de aco lo.  Dânsu l 

specifică  că este o problemă  de câteva luni ş i î i invită  să spună  despre ce este  

vorba,  pentru a găs i împreună  o  so lu ţ ie să  func ţ ioneze teatrul braşovean.  

 Domnul consilier Tărăbuţă  Dumitru spune că,  cetăţenii d in cart ierele  

mărginaşe,  au o  mare nemulţumire în ceea ce priveşte pavazarea iluminatu lu i 

public,  cel spec ific sezonu lui sărbătorilor  de iarnă.  Rugămintea dânsu lui es te de 

a ext inde această pavazare ş i în cart ierele mărginaşe,  mai a les pe bulevardele  

principale.  Domnul prec izează  că anu l trecut au fost numai în centru,  dar ar  ruga  

să  se aibe în vedere bu levardele p rincipale ale oraşului ş i intrăr ile în oraş .  

 Domnul consilier Şovă ială  Şerban  are rugămintea de a se înlocu i 

poziţ i i le 29 cu  57,  pentru că nu  se poate să ap roba mai întâ i un P.U.D. şi pe  

urmă,  acordu l pentru întocmirea lui.  

 Preşedintele şedinţei -  dl.  Oprică  Florentin-Adrian  specifică că  

punctul 57 va f i înainte de punctu l 1,  după puncte le suplimentare.  

* 

Aprobarea ordinii de zi şedinţei 

Preşedinte le şedinţei supune la vot ordinea de z i iniţ ia lă cu 77  puncte (3  

puncte retrase) ş i ordinea de zi suplimentară cu 4 puncte ş i se aprobă  cu 

unanimitate.  

* 

 Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data  de  

30 septembrie 2016 

Preşedinte le şedinţe i supune la vot p rocesu l verbal încheiat în şedinţa  

extrao rdinară din data de 30 septembrie 2016 şi es te aprobat în unanimitate.  

Domnul Alexandru Marin (avocatul Bepco)  doreşte să ia cu vântu l două 

minute! 

Domnul Viceprimar Mihai Costel  spune  că au fost discu ţ i i cu privire la  

retragerea acestui punct de pe ordinea de zi,  l-au întrebat braşovenii care se află  

în această situaţ ie de a nu avea apă caldă  ş i agent termic în perioada aceasta ş i  

au întrebat ş i  colegii din presă.  Ar dori să facă o  p recizare vis-à-vis de acest  

punct,  mai aşteaptă un punct de vedere de la minister.  In func ţ ie de punctul de  

vedere,  ce l mai probabil miercuri va f i  o  şedinţă  de consiliu local în care se va  

discuta acest punct.   
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* 

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ  

Punctul nr.  78 

Informare –  Top Expert S.P.R.L. Bra şov.  

  

 Punctul nr.  79 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.  302 /2013 

republicată  prin care s-a  aprobat Organigrama şi  Statul de funcţ i i  ale 

Direcţ iei Sport şi  Tineret Bra şov. 

Doamna Consilier Donosă  Adina  doreşte să  pună  punctu l 57  îna inte de  

punctul 29,  Preşedintele şedinţei -  domnul Oprică  Florentin-Adrian  anunţă  că  

va f i cit it  primul punctul 57. 

Domnul consilier Ungar Arnold este împotriva ordinii de zi 

sup limentare.  Vrea să  spună că ,  nu participă  la dezbaterea şi la vo tarea  

punctelor 10 –  13 şi 21,  în temeiul art.  46 din Legea nr.  215 din 2001, având în 

vedere că s-ar  putea interpreta că are interese directe în aceste puncte.  De  

asemenea,  vrea să info rmeze Co nsiliu l Local că se ab ţ ine la vo tarea puncte lor 

14,  18,  19,  23,  25,  28,  79 şi 80,  asta în temeiu l art.  45,  alin.  2  din O.G. 35 /2002, 

iar  în ceea ce priveşte punctul 17,  aici se  ab ţ ine pentru că nu s-a înfiinţat şi nu  

s-a a les încă  A.G.A.,  conform Dispoziţ i i lor  Ordonanţe i de Urgenţă 109 din 

2011. A discutat-o la A.G.A. de la TETKRON, ş i a prezentat atunci pe larg 

argumenta ţ ia jurid ică  ş i  toată  lumea i-a dat dreptate.  Ş i atunc i şi la acest  punct  

se ab ţ ine.   

Proiectul  de hotărâre a fost  avizat de  Comisiile 1,  4   şi  5 , iar în urma 

votului a fost aprobat cu 20 de voturi pentru şi  trei abţ ineri.  

La acest punct s-au ab ţ inut: domnul Ungar Arnold,  doamna Donosa Adina  

şi domnul Şovăia lă Şerban. 

Punctul nr.  80 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi  

cheltuieli al S.C. TETKRON S.R.L. a ferent anului exerciţiului f inanciar 

2016. 

Domnul consilier Macedonschi  Cristian  spune că nu  a primit nici un fe l 

de documentaţ ie.  Ş i propune retragerea de pe ordinea de zi.  Precizează  că  au  

fost şed inţe de comisii,   Comisia nr.  7 , şi nici acolo  n-au fost şi nic i nu şt ie dacă  

există documenta ţ ie.  
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 Domnul Viceprimar Mihai Costel exp lică că acest punct nu necesită  

avizul Comisiei nr .7.  Acest punct a fost analizat ş i dezbă tut în comisiile de 

specia litate,  la Comisia juridică  ş i la Comisia eco nomică.  

 Domnul consilier Macedonschi Cristian  p recizează că  a fost până la  

orele 12 şi a aşteptat documentaţ ia pentru a ana liza acest punct.  

 Preşedintele şedinţei Oprică  Florentin-Adrian  specifică că la ora 13 a 

fost o şedinţă reunită ,  Comisia nr.  1  ş i 5  tocmai pentru fap tu l că  acest punct este  

important.  

  Comisia  1 a avizat cu amendamentu l: “Să se urmărească  echilibrarea  

bugetului de venituri ş i che ltu ieli pe anu l 2016, adică pentru perioada ulterioară  

livrăr ii agentulu i termic,  din 21.03.2016 până  în 31.12.2016 .” 

Comisia 5 a avizat cu amendamentul comisie i 1.   

Proiectul  de hotărâre a fost  avizat de Comisiile 1  şi  5 , iar în urma 

votului a fost aprobat cu 19 de voturi pentru şi  cinci abţ ineri.  

Domnul consilier  Tărăbu ţă Dumitru nu  participa la vo t.  

         La acest punct s-au ab ţ inut: domnul Macedonschi Crist ian,  domnul Ungar  

Arnold ,  doamna Donosa Adina ş i domnul Şovă ială  Şerban.  

 

Punctul nr.  81 

Informare privind Decizia nr.  38/17.10.2016, cuprinzând măsurile pe  

care ordonatorul principal de credite trebuie să  le ia  pentru înlăturarea 

deficienţelor constatate de Camera de Conturi Brasov, in vederea urmăriri i  

punerii în execuţ ie a acesteia.  

Domnul consilier Ungar Arno ld întreabă unde-i informarea,  ca să  o  

citească şi dânsul.  Domnul consilier Macedonschi Cr ist ian spune că  la ora 12 

punctul 81 nu exista pe hârt ie ! 

Locţ i itorul Secretarului Municipiului Braşov -  d-na Dicu Maria  spune  

că „Decizia  Curţ i i  de Conturi Braşov a sosit  ş i s-a înregistrat  astăz i.  În 

documentaţ ia venită de la Curtea de Conturi se prevede informarea Co nsiliu lu i 

Loca l cu privire la această  deciz ie,  în termen de zece zile de la înregistrarea e i 

la Primăr ia Municip iului Braşov. A considerat că este util ca această  informare  

să  se facă to t astăzi,  ţ inând cont că  probab il u rmătoarea şed inţă ordinară va fi la  

sfârş itu l lunii,  iar Curtea de Conturi a solic itat ca în termen de zece zile să  se  

informeze Consiliul Local asupra aceste i decizii.  Comunică că  acest control s-a  

efectuat în perioada lunilor  august ş i septembrie în cadrul Primăr ie i 
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Municip iului Braşov ş i s-a semnat  raportu l care a fost adus la cunoşt inţă Cur ţ i i  

de Conturi,  iar după ce s-a  semnat raportul,  a u rmat decizia.  A considerat că  

este bine să  se ia la cuno şt inţă  de această  decizie”.   

Domnul Primar George Scripcaru  spune că  f iecare consilier  va p rimi 

această informare.  

       *  

ORDINEA DE ZI 

Punctul nr.  57 

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Loca l al Municipiului 

Braşov în vederea întocmirii documenta ţiei de urbanism „P.U.D.  Construire  

ansamblu rezidenţia l în Bra şov, str.  Carpaţ ilor nr.  14” ,  iniţia t de “S.C. FIX 

IMPORT EXPORT S.R.L” .   

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  2   şi 5 ,  iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.   1 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectif icării bugetului 

Municipiului Braşov -  octombrie 2016 

  Se supune la  vot punctual, f iecare articol: 

Art.1.   Se aprobă  bugetul loca l rect ificat  al Munic ipiului Braşov pe anu l 

2016 în sumă de  600.289,09 mii le i  la partea de venituri ş i   688.921,86 mii le i 

la partea de che ltuieli,  ast fel:  

pentru sec ţ iunea de funcţ ionare venitu rile  sunt în sumă de 490.552,45 mii 

lei,  iar  cheltuielile sunt în sumă de 490.552 ,45 mii le i.  

pentru sec ţ iunea de dezvoltare venitu rile  sunt în sumă de 109.736,64  mii 

lei,  iar  cheltuielile sunt în sumă de 198.369 ,41 mii le i.   

Deta lierea f iecărei secţ iuni a bugetu lu i loca l pe capito le,  subcapitole,  

tit luri,  art icole ş i a liniate se regăseşte în anexa nr.1,  parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

(Rezulta tul votului: unanimitate). 

Art.2.  Se aprobă  bugetul rect if icat al inst itu ţ i i lor  f inanţate d in venitur i 

proprii ş i subvenţ i i de la bugetu l local pe anul 2016  în suma de 71.679,36  mii 

lei la partea de venituri şi 74 .686,13 mii lei la partea de che ltuieli,  ast fel:  

pentru sec ţ iunea de funcţ ionare veniturile sunt în sumă  de 68.577,04  mii 

lei,  iar  cheltuielile sunt în sumă de 70 .952,94 mii lei;   
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pentru sec ţ iunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 3.102,32 mii le i,  

iar  che ltuielile sunt în sumă de 3.733,19  mii lei.  

Deta lierea f iecărei sec ţ iuni a bugetului inst itu ţ i i lor  f inanţate din venituri 

proprii şi subvenţ i i,  pe cap ito le,  subcapitole,  t it luri,  art ico le ş i a liniate se  

regăseşte în anexa nr.2,  parte integrantă  din prezenta ho tărâre.  

(Rezulta tul votului: unanimitate). 

Art.3.Bugetul rect ificat centralizat a l fondurilor externe nerambursabile  

pe anul 2016 nu se modifică ,  acesta a fost  ap robat prin HCL nr.433/30.09.2016. 

(Rezulta tul votului: unanimitate). 

Art.4.Se aprobă  bugetele de venituri şi cheltuie li rect if icate ale  

inst itu ţ i i lor  ş i servic iilor  publice,  f inan ţate integral sau par ţ ial d in bugetu l 

Municip iului Braşov, pe anu l 2016 conform anexei nr .  3  parte integranta din 

prezenta hotarare.   

(Rezulta tul votului: unanimitate). 

Art.5.Se ap robă Programul de invest iţ i i  publice al Munic ipiulu i Braşov, 

cu finanţare d in bugetul local ş i bugetul institu ţ i i lor  f inanţate din venitur i 

proprii  şi  subvenţ i i,  fonduri externe nerambursabile,   conform anexelor nr .  4 .01-

4.06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(Rezulta tul votului: unanimitate). 

Art.6.  Se aprobă  schimbarea denumir ii unor ob iect ive de invest iţ i i  

finanţate d in bugetul loca l al Munic ipiului Braşo v confo rm anexei nr .5.01,  care  

face parte integrantă  din prezenta ho tărâre.  

(Rezultatul votului: unanimitate). 

Art.7  Primaru l Municipiu lu i Braşov va as igura ducerea la îndeplinire  a  

prezentei hotărâr i.  

(Rezulta tul votului: unanimitate). 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat  de  Comisiile 1,  2 ,  3 ,  4,  5,  6  şi 7 ,   ia r  

în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  2 

Proiect de hotărâre privind acordarea  de burse elevilor din 

învăţământul preuniversitar de sta t din Municipiul Braşov, pentru anul 

şcolar 2016 - 2017, semestrul I.  

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  4 ,  şi 5 ,  iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  
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Punctul nr.  3 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.  654 din 21.12.2015, 

privind decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov, a cheltuielilor 

sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv,  în anul 2016 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  4  şi 5 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.   4  

Proiect de hotărâre privind aprobarea  convenţ iei de colaborare dintre 

Municipiul Braşov şi  S.C. Ana  Teleferic S.A.,  având ca obiect exploatarea  

unitară  a  instalaţ i i lor de transport pe cablu din Poiana Braşov. 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  4 ,  5 , 6  şi 7 ,   iar  în  

urma votului a fost ap robat cu unanimitate.  

Punctul nr.  5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de acces la transportul 

pe cablu din Poiana Braşov, în sezonul de iarnă  2016 –  2017 

Domnul consilier  Şovă ială Şerban: nu  partic ipa la vot.  

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1 ,  2,  3 , 4,  5 , 6 şi 7 ,   iar  

în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  

La  acest  punct domnul consilier  Şovă iala nu va vota,  deoarece este  

preşedinte le secţ ie i de ski de la Clubu l Corona ş i s-ar  putea interpreta că  are un 

interes patr imonial.  De ani de z ile se cere existenţa unei carte le de sezon (care  

în cont inuare lipseşte) ş i ca o comparaţ ie,  o  cartelă de sezon pentru domeniu l 

schiabil Saalbach care are peste 130 de km de pârtii,  pe un sezon costă undeva  

la circa 2.300  de lei.  La no i cu  2 .000 de lei î ţ i po ţ i lua două  cartele de zece zile  

şi Poiana are 18 km de pârtii.   

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1 ,  2,  3 , 4,  5 , 6 şi 7 ,   iar  

în urma votului a fost aprobat cu 21  voturi pentru,  1 ab ţ inere (Sovă ia lă  Serban),   

1  vot împotrivă (Macedonschi Cr ist ian).  

Punctul nr.  6 

Proiect de hotărâre privind stabilirea  taxei speciale de utilizare a  

domeniului schiabil din Poiana Braşov, pentru sezonul de iarnă  2016 - 2017 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat  de  Comisiile 1,  2 ,  3 ,  4,  5,  6  şi 7 ,   ia r  

în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.  
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Punctul nr.  7 

Proiect de hotărâre privind aprobarea facilităţ i lor acordate la  

transportul pe cablu din Po iana Braşov, în sezonul de iarnă  2016 - 2017 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,  4 , 5,  6   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  8 

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţ i i lor 

publice din cadrul Direcţiei Fisca le Braşov pentru anul 2017 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5 ,  iar  în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  9 

Proiect de  hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a  

sprijinului f inanciar în vederea accesului gratuit  al copiilor la  grădiniţele 

din Municipiul  Braşov, în  baza Leg ii nr.  341/2004 a recunoştinţei pentru 

victoria  Revoluţ iei Române din Decembrie 1989  şi  pentru revo lta 

muncitorească  anticomunistă  de la Braşov din noiembrie 1987. 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 ,  4  şi 5 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

 Punctul nr.  10 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodolog iei de acordare a 

subvenţ i i lor de la  bugetul local pentru asociaţ i i le şi  funda ţi i le române cu 

persona litate juridică ,  care înfiinţează  şi  administrează  unităţ i  de asistenţă  

socială  care se adresează  persoanelor cu domiciliul în Municipiul Braşov.  

Domnul Consilier  Ungar Arnold: : nu   participa la vo t.  

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 ,  4,  şi 5 ,   iar  în urma 

votului a fost aprobat cu 22  voturi pentru şi 1  ab ţ inere.   

Punctul nr.  11 

Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii  sociale,  

categoriilor de beneficiari,  categoriilor de cheltuieli  eligibile şi nivelulului  

mediu lunar al subvenţ iei/beneficiar pentru care asociaţi i le şi  funda ţi i le 

române cu persona litate juridică  care înfiinţează  şi  administrează  unităţ i  de 

asistenţă  socială  care se adresează  persoanelor cu domiciliul în Municipiul  

Braşov pot solicita subvenţie de la bugetul local în anul 2017. 

Domnul Consilier  Ungar Arnold: : nu   participa la vo t.  
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Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  4  şi 5 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu cu 22 voturi pentru şi 1  ab ţ inere.  

Punctul nr.  12 

Proiect de  hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi  funcţ ionare al Comisiei de evaluare şi  selecţionare a  asociaţ i i lor şi  

fundaţi i lor care solicită  acordarea  de subvenţi i  de la bugetul local pentru 

înfiinţarea şi  administrarea de unităţ i  de asistenţă  socială  care se adresează  

persoanelor cu domiciliul în Municipiul  Bra şov. 

Domnul Consilier  Ungar Arnold: : nu   participa la vo t.  

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  4  şi 5 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu cu 22 voturi pentru şi 1  ab ţ inere.  

Punctul nr.  13 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr.  468 din 28.09 .2013, 

republicată ,  privind aprobarea Comisiei de evaluare şi selecţ ionare a  

asociaţ i i lor şi  fundaţ i i lor care înfiin ţează  şi  administrează  unităţ i  de 

asistenţă  socială  în Municipiul Braşov 

Domnul Consilier  Ungar Arnold: : nu   participa la vo t.  

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  4  şi 5 ,  iar în urma 

votului a fost aprobat cu cu 22 voturi pentru şi 1  ab ţ inere.  

Punctul nr.  14 

Proiect de  hotărâre privind actualizarea  planului de acţ iune pentru 

energie durabilă  a l Municipiului Braşov “PAED 2010 –  2020”  

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat  de  Comisiile 1,  2 ,  3 ,  4,  5,  6  şi 7 ,   ia r  

în u rma votulu i a fost aprobat cu  22  de voturi pentru şi o  ab ţ inere (dl.  Ungar  

Arnold ).  

Punctul nr.  15 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 204/2013 prin care 

s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţ i i  ale Filarmonicii Braşov 

        COMISIA 1  a avizat cu u rmatorul amendament : fără  înfiinţarea celor 4  

posturi şi cu  încadrarea în bugetul aprobat.   

Comisia 4 a avizat,  comisia 5 a avizat.   

Pro iectu l de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 ,  4  şi 5 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate (cu  amendamentul propus).  
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Punctul nr.  16 

Proiect de hotărâre privind stabilirea  cuantumului indemnizaţiei de  

hrană  şi  acordat sa lvatorilor montani din cadrul Serviciului Public Loca l 

Salvamont 

Pro iectu l  de hotărâre a  fost avizat  de  Comisiile  1,   3  ş i 5 ,   iar  în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  17 

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării procedurilor privind 

selecţ ia  candida ţi lor pentru funcţ ia  de membri ai consiliului de  

administraţ ie ai S.C. Tetkron S.R.L. şi  a  reprezentantului autorităţ i i 

tutelare în  Consiliul de administraţ ie 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu 19 voturi pentru şi patru ab ţ iner i.  (Dl.  Macedonschi 

Cristian,  dl.  Ungar Arnold,  d -na Donosă  Adina ş i d l.  Şovă ială Şerban).  

Punctul nr.  18 

Proiect de  hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi  funcţ ionare a  Serviciului Public Local de Termoficare Braşov 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu 21 voturi pent ru şi două  ab ţ iner i.  (Dl.  Macedonsch i 

Cristian,  dl.  Ungar Arnold).   

Punctul nr.  19 

Proiect de hotărâre privind aprobarea ca ietului de sarcini pentru 

prestarea serviciului public de alimentare cu energ ie termică  şi  exploatarea 

sistemului de alimentare centralizată  cu energie termică  în Municipiul  

Braşov 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu 19 voturi pentru şi patru ab ţ iner i.  (Dl.  Macedonschi 

Cristian,  dl.  Ungar Arnold,  d -na Donosă  Adina ş i d l.  Şovă ială Şerban).  

Punctul nr.  20 

Proiect de  hotărâre privind aprobarea organizării şi  desfăşurării la  Braşov 

a “Crosului 15 Noiembrie - ediţ ia  XXVII” ,  eveniment care va comemora  

revolta anticomunistă  din 15 Noiembrie 1987”  

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  4 ,  5  şi 7 ,   iar  în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  
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Punctul nr.  21 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin  f inanciar 

din bugetul local al Municipiului Braşov pentru Asocia ţia  Foşt ilor Deţ inuţ i 

Po litici -  Filiala Bra şov, în vederea desfăşurării de activităţ i  cu caracter  

memorialistic.  

           Domnul Consilier  Ungar Arnold: nu  participă  la vot.  

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 ,  4 ,   şi 5 ,   iar  în urma votulu i 

a fost aprobat cu 22 voturi pentru şi o  ab ţ inere.  

Punctul nr.  22 

Proiect de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă  din bugetul 

Municipiului Braşov a  proiectelor culturale 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  4  şi 5 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

 

Punctul nr.  23 –  RETRAS  

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a  cheltuielilor  

legate de Pro iectul „Şcoala noastră  dragă .”  

Punctul nr.  24 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare că tre Serviciul  

Public Local de Termoficare Braşov a bunurilor  necesare desfăşurării  

activităţ i i  serviciului.  

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  25 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.  589 din 27.11.2015, 

republicată ,  prin care   s-a aprobat Planul de servicii  pentru anul 2016 

privind transportul public local de că lători în Municipiul Bra şov 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a  fost ap robat cu 21 de voturi şi două ab ţ ineri (dl.  Macedonschi Cr ist ian 

şi dl.  Ungar Arnold).   

Punctul nr.  26 

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate 

privind delegarea gestiunii serviciilor de transport public local de persoane 

prin curse regulate în Municipiul Braşov.  
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Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu 20 de voturi şi trei ab ţ iner i (dl.  Macedonschi Cr ist ian 

şi dl.  Ungar Arnold,  d -na Donosă  Adina)  

 

Punctul nr.  27 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  prelungirii contractului de 

finan ţare nr.  3559  din 17.12.2012 pentru proiectul „Amenajare zona  

turistică  Poiana  Bra şov -  Extindere capacitate parcare şi  construcţ ie  

termina l transport public”  

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  3 ,  5  şi 6 ,   iar  în urma 

votului a fost aprobat cu 20 de voturi şi trei ab ţ iner i (dl.  Macedonschi Cr ist ian 

şi dl.  Ungar Arnold şi dl.  Şovă ială  Şerban). 

Domnul consilier  Macedonschi Cristian  ar  avea o întrebare către domnul 

Primar…  „ace l proiect a costat cam 40 de milioane de lei,  că  a fost să  vădă  

panoul ace la,  ş i  mare parte,  50%, crede că  erau pe fonduri europene.  Nu s-a  

terminat la timp, acuma se cer alte 8 milioane sau 9 milioane de lei pentru  

finalizare.  Se a junge la 49  de milioane de le i”.  

 Vrea să ş t ie dacă fondurile europene se menţ in sau s-au pierdut şi se  

finanţează  totul din bugetul Primăr iei?  

        Domnul Primar George Scripcaru spune că o  să dea răspuns data viitoare.  

 

Punctul nr.  28 

Proiect de hotărâre privind documenta ţia  „Modificare parţ ială  P.U.Z. 

- Tractorul VII Zona  2,  Braşov”  initia tor/beneficiar S.C. Morgan Towers 

S.R.L. 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  2  şi 5 ,  iar  în urma 

votului a fost aprobat cu 22  de voturi pentru şi o  ab ţ inere (d l.  Ungar Arno ld).  

Punctul nr.  29 

Proiect de hotărâre privind documentaţ ia  „P.U.D. -  Construire  

ansamblu rezidenţ ia l,  str.  Carpaţ ilor nr.  14 Braşov” ,  iniţiator S.C. Fix 

Import Export S.R.L. 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  2  şi 5 ,  iar  în urma 

votului a fost ap robat cu 21 de votu ri pentru şi două ab ţ iner i (d l.  Şovă ială  

Şerban şi d-na Donosă Adina).  
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Punctul nr.  30 

Proiect de hotărâre privind documentaţia  „P.U.D. -  Construire imobil  

locuinţe colective,  str.  Temeliei f .n.  Braşov” ,  in iţ iatori Rusu Că tă lin –  

Gheorghiţă  şi  Rusu Carmen –  Mariana 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile  2  şi 5 ,  iar  în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  31 

Proiect de hotărâre privind privind acceptarea donaţiei nr.  3714 /2016 

şi  trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov a terenului având 

categoria de folosinţă  drum, donat de Negulici Iulia  –  Litta. 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 ,  5  şi 6 ,  iar  în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  32 

Proiect de hotărâre privind privind acceptarea donaţiei nr.  1402 /2016 

şi  trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având 

categoria de folosinţă  drum, donat de Ghimbăşan Rodica 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 ,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  33  

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţ iei nr.  1738/2016 şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având 

categoria de folosinţă  drum, donat de S.C. Isaran S.R.L. 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 ,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  34 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţ iei nr.  1225/2016 şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având 

categoria de folosinţă  drum, donat de Bontă  Ioniţă  şi  Bontă  Cristina Maria. 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  35 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţ iei nr.  999 /2016  şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având 

categoria de folosinţă  drum, donat de Lukacs Andrei.  
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Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  36 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţ iei nr.  1289/2016 şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având 

categoria de folosinţă  drum, donat de Banciu Necula i şi  Banciu Romelia. 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

 

Punctul nr.  37 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţ iei nr.  1220/2016 şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având 

categoria de folosinţă  drum, donat de Lopătaru Corneliu şi  Lopătaru 

Anişoara. 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,  iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

 

Punctul nr.  38 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţ iei nr.  991 /2016  şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având 

categoria de folosinţă  drum, donat de Beşchea  Adrian Eugen şi  Beşchea  

Adriana. 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

 

Punctul nr.   39 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţ iei nr.  1003/2016 şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având 

categoria de folosinţă  drum, donat de Urdea Zeiţa. 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  40 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţ iei nr.  993 /2016  şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având 

categoria de folosinţă  drum, donat de Gheorghiescu Ştefan Petru. 
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Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

 

Punctul nr.  41 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţ iei nr.  990 /2016  şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având 

categoria de folosinţă  drum, donat de Gheorghiescu Emanuela-Lavinia.  

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,   5  şi 6 ,  iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  42 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţ iei nr.  444 /2016  şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având 

categoria de folosinţă  drum, donat de Popa Ciprian şi  Popa Mihaela. 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  43 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţ iei nr.  989 /2016  şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având 

categoria de folosinţă  drum, donat de Szabo Ladislau şi  Szabo Eva-Gabriela . 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  44 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţ iei nr.  1223/2016 şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având 

categoria de folosinţă  drum, donat de Lukacs Ludovic şi  Lukacs Ferenc.  

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  45 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţ iei nr.  992 /2016  şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şov, a terenului având 

categoria de folosinţă  drum, donat de Bende Iosif Atila. 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  
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Punctul nr.  46 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţ iei nr.  1224/2016 şi  

trecerea în domeniul public al Municipiului Bra şo,v a terenului având 

categoria de folosinţă  drum, donat de Lucaci Carol. 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  47 

Proiect de hotărâre privind trecerea  în domeniul public a l 

Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă  drum, înscris  

în  C.F. nr.  144533 Braşov, nr.  cad. 144533. 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,  iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  48 

Proiect de hotărâre privind trecerea  în domeniul public a l 

Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă  drum, înscris  

în  C.F. nr.  143906 Braşov, nr.  cad. 143906. 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  49 

Proiect de hotărâre privind trecerea  în domeniul public a l 

Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă  drum, înscris  

în  C.F. nr.  144549 Braşov, nr.  cad. 144549. 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  50 

Proiect de hotărâre privind trecerea  în domeniul public a l 

Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă  drum, înscris  

în  C.F. nr.  144637 Braşov, nr.  cad. 144637. 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 ,  5,  şi 6 ,   iar  în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  51 

Proiect de hotărâre privind trecerea  în domeniul public a l 

Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă  drum, înscris  

în  C.F. nr.  144809 Braşov, nr.  cad. 144809. 
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Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  52 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţ iune pentru 

cumpărarea imobilului situat în Braşov, str.  Nicolae Bă lcescu nr.  53,  ap. 1,  

deţ inut de Dragomer Imola Edit  şi  Mobilantic S.R.L. 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  53 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţ iune pentru 

cumpărarea imobilului situat în  Braşov, str.  Gheorghe Bariţ iu nr.  26,  ap. 6,  

deţ inut de Boga Rike 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,  iar  în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  54 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţ iune pentru 

cumpărarea imobilului situat în Braşov, str.  Castelului  nr.  34 , ap. 2,  

solicitat de Andor Anca Odette 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  55 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţ iune pentru 

cumpărarea imobilului situat în Braşov, str.  Iuliu Maniu nr.  20,  ap. 1,  

deţ inut de S.C. Bogdan Invest S.R.L. 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  56 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţ iune pentru 

cumpărarea imobilului situat în Bra şov, str.  Ludwig Roth nr.  3,  ap. 3,  

solicitat de Bordeaux Maria Beatrix. 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  
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Punctul nr.  57 

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local a l Municipiului 

Braşov în vederea întocmirii documenta ţiei de urbanism „P.U.D. -  

Construire ansamblu rezidenţ ial în Bra şov, str.  Carpaţ i lor nr. 14” , iniţ iat  de 

“S.C. FIX IMPORT EXPORT S.R.L”  

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

 Punctul nr.  58 –  RETRAS 

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local a l Municipiului 

Braşov în vederea întocmirii documentaţ iei e urbanism “P.U.D. în vederea  

parcelării,  construire locuinţe,  în Braşov, str.  După  Inişte f .n. ,  iniţ iat  de 

DOVIDS IOAN –  WOLFGANG. 

    Punctul nr.  59 

 Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Loca l al Municipiului 

Braşov în vederea întocmirii documentaţ iei de urbanism „P.U.Z. -  

Modificare P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr.  695/2008, în Bra şov, str.  

Stadionului nr. 15” , iniţ iat  de “SC. VOLUM MINIMAX S.R.L.” .  

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  2  şi 5 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate 

Punctul nr.  60 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. 

Braşov, a imobilelor -  locuinţă  situate în Bra şov,  str.  Dimitrie Anghel nr.  2  

A -  Ca lea Feldioarei nr.  1. 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,  iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  61 

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosin ţă  

gratuită  că tre Asociaţ ia  Bolnavilor de Cancer din România  -  Filiala Braşov, 

a unor spaţ i i situate în Braşov, str.  Gladiolelor nr. 4 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  4 ,  5  şi 6 ,   iar  în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  62 

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă  gratuită  către Serviciul Public  

Local de Termoficare a unui spa ţiu, cu destinatia de sediu, situat în Braşov, 

str.  Mihail Kogă lniceanu nr.  23 ,  bloc C 7. 
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Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  63 

Proiect de hotărâre privind dezmembrare imobil situat în Braşov, str.  

Miha il Kogă lniceanu f .n. 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5 ,   iar  în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  64 

Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil situat în Braşov, str.  Poiana  

Soarelui f .n.   

Pro iectu l  de hotărâre a  fost  avizat de  Comisiile 1 şi   5 ,   iar  în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  65 

Proiect de hotărâre privind alipire imobile situate în Braşov, str.  

Carierei nr.  151. 

Pro iectu l  de hotărâre a  fost avizat  de  Comisiile  1,  5  şi   6 ,   iar  în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Doamna consilier Donosă  Adina  spune că  sunt o serie de proiecte  de  

hotărâre  cu p rivire la vânzarea directă a unor imobile.  În expunerea de mot ive ş i  

proiectul de ho tărâre se vorbeşte de o  comisie de stabilire a p re ţului de vânzare,  

iar  în expunerea de motive preţul de vânzare este cu liniu ţă .  Ar vrea să  şt ie cine  

face parte din comisie,  sau cum a fost stabilit  preţul.  

 Doamna Souca Georgeta ,  Şef Serviciu Cadastru, spune că din comisie  

fac parte preşed inţ i i comisiilo r 1 şi 5  d in Consiliu l Loca l,  un Viceprimar,  d l.  

Mihai Coste l şi doi membri din executiv,  ad ică dânsa şi d-na Tudorache  

Marilena,  d irector economic.  La stab ilirea preţurilor  s-a avut în vedere Ghidu l 

Notarilo r Publici,  va labil în 2016, privind circu laţ ia imobilelor din judeţu l 

Braşov. D-na Souca Georgeta precizează  că  a notat  în proiectul de hotărâre  

pre ţul stabilit .  

Punctul nr.  66 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă  a  terenului a ferent 

construcţiei -  garaj,  situat în Braşov,  str.  Avram Iancu nr.  51,  că tre Lamm 

Francisc şi   Lamm Stefanida 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  
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Punctul nr.  67 

Proiect de hotărâre privind vânzare  directă  a  terenului a ferent 

construcţiei,  situat în Braşov, str.  Tâmpei  nr.  18,.către Roca Dumitru ş i  

Roca Cezarina 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  5  şi 6 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  68 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă  a  terenului a ferent 

construcţiei - spaţ iu comercial,  str.  Parcul Mic nr.  23 -  25,  către Vatcu Liviu  

Radu căsătorit cu Vatcu Elena şi  Vatcu Vasile căsătorit cu Vatcu Maria  

Aurelia 

Pro iectu l  de ho tărâre a fost avizat de  Comisiile 1,  3  şi 5 ,   iar în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

 

Punctul nr.   69 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă  a  terenului a ferent 

construcţiei,  str.  Cloşca nr.  56,  către Foris Tiberiu şi  Foris Diana 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5 ,   iar  în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  70 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă  a  terenului a ferent 

construcţiei –  spatiu comercia l,  situat în Braşov, str.  Olteţ  nr.  36,  către 

ATCOM SCM Braşov.   

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 ,  3,  şi 5 ,   iar  în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  71 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă  a  terenului a ferent 

construcţiei - spaţ iu comercial situat în Braşov, Calea Bucureşti  nr.  90,  

către Marin Daniela. 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 ,  3,  şi 5 ,   iar  în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  72 

Proiect de hotărâre privind atestarea dreptului de proprietate a l 

Municipiului Bra şov, asupra  unor imobile  situate pe raza   Municipiului  

Braşov 
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Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5 ,   iar  în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  73 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.  353/2016, privind 

dezlipirea imobilului situat în Poiana  Braşov, bloc Montana I.  

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5 ,   iar  în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  74 

Proiect de hotărâre privind revocare H.C.L. nr. 295/2011 pentru 

preluarea în proprieta tea publică  a Municipiului Bra şov, a  imobilelor 

situate în Bra şov, str.  Pe Tocile nr.  164 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5 ,   iar  în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

Punctul nr.  75 

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare  

asupra unor imobile situate în Municipiul Codlea. 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5 ,   iar  în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

 

Punctul nr.  76 

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată  

de Gâlcă  Vasiliu Ioan, împotriva  H.C.L. nr.  166 /2016 privind vânzarea  

directă  a  terenului aferent construcţiei situat în str.  Poiana lui Manole f.n .,  

către Gâlcă  Vasiliu Ioan. 

Pro iectu l  de hotărâre a fost avizat de  Comisiile 1 şi 5 ,   iar  în urma 

votului a fost aprobat cu unanimitate.  

 

Punctul nr.  77 –  RETRAS 

Proiect de hotărâre privind majorarea capita lului socia l al S.C. 

Tetk ron S.R.L. 

 

Domnul consilier  Macedonschi Crist ian  spune că sunt  co legii de la 

teatru,  care vor să  ia cuvântu l. 

Este o solicitare din partea ce lor de la Teatrul Dramat ic,  se supune la vo t   

pentru ca aceşt ia să-ş i spună punctu l de vedere.  
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Rezultatul votului:  8 voturi pentru şi  12 abţineri (trei consilieri nu 

 şi-au exprimat votul). 

 

Preşedinte le şedinţe i declară  încheiate  lucrăr ile  şedinţe i.  

Drep t pentru care s-a încheiat prezentul proces -  verba l,  spre cele lega le.  

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      SECRETAR,                            

   Oprică  Florentin-Adrian                     Nicolae Paraschiv 
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